
JAKELUVERKKOON LIITETYN TUOTANTO-
LAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTON TESTAUS-
PÖYTÄKIRJA

Käyttäjä/tuottaja
(verkkosopimus-
kumppani)

Nimi

Osoite

Puhnro Telekopio

Sähköposti

Tuotantolait-
teiston

Laitteiston
sijaintitiedot

Katuosoite

Paikkakunta

Muuntamon nro (saadaan jakeluverkon haltijalta)

Liittymissopi-
muksen nro

valmistaja

tyyppi

samanlaisten yksiköiden lkm käyttöpaikassa
kpl

Tuotantolaitteis-
ton urakoitsija

Nimi

Osoite

Puhnro Telekopio

Yleistä
Laitteiston yleiskunnon tarkastus

Kunnossa Korjattavia puutteita

Laitteiston suunnitelmienmukaisuus
Pääsy erotuslaitteistolle ja mittareille

Relesuojaus Erillinen koestuspöytäkirja liitteenä
Standardin mukainen tyyppikoestuspöytäkirja liitteenä
Ellei erillisiä liitteitä, täytä alla olevat kohdat

Kyllä Ei

Käytetyt suojaustoiminnot laukaisuarvot primäärikoestus toisiokoestus käsiasettelu
alijänniterele 1 ms / Un
alijänniterele 2 ms / Un
ylijänniterele 1 ms / Un
ylijänniterele 2 ms / Un
alitaajuusrele
ylitaajuusrele

ms / Hz
ms / Hz

taajuuden muutosrele ms / Hz/s
myötä/alijänniterele ms / %

ms /
ms /

Automaattitahdistin U = x U f = Hz =N

Erotus jakeluverkon haltijan kauko-ohjauksella kyllä ei

Mittarointi ja
loistehon
kompensointi

Mittauslaitteiston ohjeidenmukaisuus kyllä ei
Jakeluverkon haltijan toimittamat mittarit päämittaus tilauspalveluna myös alamittaukset
Tuottajan omistamat mittarit koestettu kyllä ei

Kompensointitehoa kytkeytyy generaattorin mukana verkosta / verkkoon kvar

Huomautuksia

Vakuudeksi
Paikka ja aika Testaajan / haltijan nimi (merkitse oikea)

En 265 12.08

Käyttöpaikan nro (saadaan jakeluverkon haltijalta)
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